


»وعـندما يسـتحـلُّ الحـزُن كـلَّ مـرتـع..
 بوجِهه..ولطغيانه فلترَدع«

ْ
 أن تقف

َ
عليك

 في طيِّ الزماْن
ِّ
 الحظ

َ
داهـم خطـوط

 ِبنا
َ

 المكوث
َ

وقـُل للـيأِس قــــد  أطلت
ـَِت األحـــــزاْن  عــــّمــ

ْ
 إلــيـــنــــا إذ

َ
أويـــت

نــا ـِ  حــّيــ
َ

والـــحبُّ غــــادَر مــــذ أتــيـــــــت
 كتبياْن

ً
 فـي الـرأِس شـيـبا

َ
أشــعــلت

ك تـقــوُل للــحـاضـرين أنا ُهنا..!
َّ
كــأن

 فـي الـقلِب واألذهاْن
ً
با

ُّ
 تقل

َ
كــفـاك

 أنـا
َ

 الــُعــْمـر وصــرت
َ

 بـهــجة
َ

ســرقــت
 وال أبـاْن

َ
 عـنـك

ُّ
دني وال أنفـك

ُّ
تقـــل

 ُهنا
َ

 لعنـتي إن بقــيت
َ

يـا مـن عليك
 مـن رحـمتـي كأيِّ شيـطاْن

َ
ـردت طـُ

إذا مـــا نـطــيــعــه نـــقــضــي نـــحـبـنــا
رآْن

ُ
 إال لهــٌو ولعـٌب وق

ُ
ومـا الــحــيـاة

نا
ِّ
هِر ظن

ُ
وفرٌح وأمٌل ُيسقى من ط

 أوجـــَد األحــــزاْن
َ

 فــــرحــة
َ

مـــن خــلـق
 في ظلمٍة ليَس بمؤمنا

ْ
ومـن يعش

ـد األكـواْن ـِ ـِه ســّي  رغـَم هـمـّ
ً
باسـمـا

 ُمــحـســنــا
ً
ا ـَ ـــطــى مــــحــبــ

ُ
 الــخ

َ
واثــق

مــــــاْن
َّ

 لــنــــا عـــلــــى مــــرِّ الــــز
ً

ــــدوة
ُ

ق
نا ِـّ ومــن لــســواُه،عــليـــِه صــلـواِت رب

فــي بدايــة كل فصــل، يواجــه الطلبــة والقســم مشــاكل أو 
صعوبــات فــي الجــدول الدراســي وعمليــة التســجيل مثــل: 
أو  مــادة معينــة  عــدم طــرح  أو  المطروحــة  المــواد  تعــارض 
التــي  المــواد  مــا  هنــا..  والســؤال  إلــخ،  مغلقــة...  شــعب 
الطلبــة  لتناســب  الشــعب  وعــدد  وأوقاتهــا،  طرحهــا  يجــب 
واحتياجاتهــم؟ )trick Question(.. اإلجابــة تتطلــب مجهــود 
مشــترك مــن القســم والطلبــة للوصــول ألفضــل نتيجــة، حيــث 
ال يمكــن للطلبــة التســجيل قبــل طــرح الجــدول و ال يمكــن 
مـعـرفـــة الـمـــواد الـتـــي يـحتـاجــــها الطــلبـــة إال بـعـــد التـسـجـيـــل

!! )Infinite Loop (
لــذا هــذه بعــض النصائــح التــي تســاعد »القســم« و«الطلبــة« 
قــدر  المشــاكل  وتفــادي  مناســب  مــواد  لجــدول  للوصــول 
: )Quicksort  االمــكان: )مرتبــة حســب األهميــة – باســتخدام
• مراجعــة الطلبــة للمرشــد األكاديمــي بشــكل دوري وخاصــة 
عنــد طــرح الجــدول قبــل فتــرة التســجيل مع التخطيط المســبق 

مــع المرشــد للتســجيل للفصــول القادمــة. 
• تســجيل الطلبــة المبكــر قبــل إغــاق الشــعب وهــذا مفيــد 
 ليتمكــن القســم مــن إضافــة مــواد 

ً
للطلبــة و للقســم أيضــا

جديــدة أو إغــاق شــعب.
• اتباع الخطة الدراسية وعدم تأجيل المواد لفصل التخرج.

وهنــا أريــد اإلشــارة إلــى بعــض الممارســات الخاطئــة مــن قبــل 
بعــض الطلبــة والتــي تــؤدي إلــى مشــاكل فــي التســجيل:  

• االعتماد على رأي الطلبة في التسجيل.
الطالــب  يحتاجهــا  مطروحــة  مــواد  فــي  التســجيل  تأجيــل   •
ألســباب غيــر منطقيــة مثــل وقــت المــادة، مــدرس المــادة، 

المــادة. صعوبــة 
• تسجيل مواد أكثر من طاقة الطالب.

• لمــن رســب بمــواد، عــدم إعادتهــا وتســجيل مــواد تعتمــد 
عليهــا.

• تأجيل التسجيل في المختبرات. 
)االتصــال  للمــادة  مســجل  صديــق  لوجــود  مــادة  تســجيل   •

بصديــق(.
وفــي الختــام أتمنــى للجميــع التوفيــق وأود أن أشــير إلــى أننــا 
فــي قســم هندســة الحاســوب نشــكل عائلــة واحــدة ومصلحــة 
ــا  الطلبــة هــي هدفنــا الرئيــس وهــي بالتأكيــد ســتنعكس إيجاًب

لتطويــر وتحســين العمليــة التعليميــة فــي القســم.



علــى  تــدل   USB ال  منافــذ  ألــوان  •أن 
 اللــون األزرق يــدل علــى 

ً
اســتخداماتها فمثــا

.USB 3.x أنهــا 
الليــزر  تســتخدم   Blue Ray ال  قارئــات  •أن 
األزرق ألنــه ذو عــرض أقــل مقارنــة مــع الليــزر 
األحمــر االعتيــادي وبالتالــي مســاحة تخزيــن 

أكبــر.
تتوقــف  ســوف  الرائــدة   Sony شــركة  •أن 
 2016 ســنة  الذكيــة  الهواتــف  إنتــاج  عــن 
ممــا سيســبب صدمــة للكثيريــن مــن محبــي 

. تفهــا هوا
•أن عدد الهواتف الذكية في العالم ســيصل 

إلــى 2.16 مليــار بحلول عام 2016.
•أن Ronald Wayne أحــد مؤسســي شــركة 
Apple قــام ببيــع حصتــه بعــد أســبوعين مــن 
تأســيس الشــركة ب $1500 ليكتشــف أنهــا 

أصبحــت 35 مليــار $ بحلــول عــام 2012.
 موجــود 

ً
•أن أضخــم حاســوب فــي العالــم حاليــا

فــي الصيــن ويدعــى Tianhe-2، و يســتخدم 
حوالــي 80 ألــف مــن رقائــق الحاســوب، والتــي 
تولد قدرة حســابية تســاوي 33.86 بيتا فلوب 
منعــت  األمريكيــة  الحكومــة  أن  و   ،)10^15(
شــركة إنتــل مــن تصديــر اآلالف مــن الشــرائح 
 ،Tianhe-2 حاســوب  لتحديــث  الصيــن  إلــى 
ثــم وقعــت عقــود مــع شــركة إنتــل لمشــروع 
بنــاء أضخــم حاســوب فــي العالــم والمدعــو ب 

.Titan
•أن شــركة Google المعروفــة تربــح 20 مليــار 

دوالر ســنويا فقــط مــن اإلعانــات.
•أن كل دقيقــة ُيجــرى مليونــي بحــث علــى 
Google، ويرفــع أكثــر مــن 300 ســاعة مــن 
أكثــر  وترســل   ،YouTube علــى  الفيديوهــات 

!Facebook مــن 150 ألــف رســالة علــى

#include <iostream>
using namespace std;
int main)(
{
    if)study==false(
    {
        while)InExam==True(
        {
            if)Observation==false(
                Cheat)(;
            else
                Innocent_Student)(;
        }
    }
    else if)study==true(
        cout<<"It's OKAY";
    return 0;
}
bool Cheat)(
{
    if)LookForNerd)(==true(
        return true;
    else if)HaveRashita)(==true(
        return true;
    else
  return false;
}
string Innocent_Student)(
{
    if)inTime)((
        return "Smiles";
    if)outOfTimes)((
        return "العوض على الله";
}



اســتحدثت  والتطويــر،  والمعاييــر  الجــودة  بمجــال  االهتمــام  فــي مجــال   .1
والتطويــر«. الجــودة  »عمــادة  الماضــي  العــام  فيادلفيــا  جامعــة 

2. خــٌرج قســم هندســة الحاســوب خمســة مــن طلبتــه فــي الفصــل الصيفــي 
2015-2014 وهــم: رهــام المصــري، محمــد قوقــزة، تميــم أبــو شــنب، عمــر 

الناصيــر، ســيفدا الصالــح.. ألــف مبــارك، وكل التوفيــق للمهندســين.
3. رّحــب القســم بعــدد مــن الطــاب الجــدد فــي الفصــل األول للعــام 2015 

-2016  والــذي بلــغ عددهــم إحــدى عشــر طالًبــا، فأهــا وســها بهــم.
4. بلغ عدد طلبة هندســة الحاســوب المشــمولين بامتحان الكفاءة الجامعية 

لهذا العام ســتة وعشــرون طالًبا.
ــا تجريبًيــا للطلبــة القســم المشــاركين بامتحــان الكفــاءة 

ً
ســيتم عقــد امتحان

الجامعــي يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/12/8 .

5. كانــت بواكيــر مشــروع محاضــرات المراجعــة التــي ينظمهــا 
قســم هنســة الحاســوب، محاضــرة لمســاق "لغــة برمجــة" يــوم 

الخميــس الموافــق 2015/11/12 فــي قاعــة 704.
6. أقيــم لقــاًء لطلبــة قســم هندســة الحاســوب، فــي يــوم 
كليــة  عميــد  حضــره  الــذي   2015/11/9 الموافــق  االثنيــن 
التدريســية، مــع  الهيئــة  القســم وأعضــاء  الهندســة ورئيــس 

ــة، و  ــدي، رحــب فيهــا بالطلب ــل الحفــل كلمــة لـــ أ.د. قاســم العبي عــدد مــن طــاب القســم. تخل
تحــدث عــن امتحــان الكفــاءة وأهميتــه للطلبــة، ثــم تــا ذلــك أخــذ صــور تذكاريــة و إفطــاًرا جماعًيــا.


